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Årsstämma i föreningen
Arkeologer rapporterar
Vår Runt Åsnen, sidan 2
Exportdag och MATB2B

Notiser

Aktuellt, korta
nyheter, tips
eller kuriosa!

Besöksnäringens Exportdag
Reservera den 28 april redan nu!
Då arrangerar Destination Småland
en intressant och viktig dag för alla
som är verksamma inom besöksnäringen i länet.
I år sätts allt strålkastarljus på
exporten och olika intressanta föreläsare kommer att medverka.
För Åsnen är exportmarknaden
vår viktigaste tillväxtmarknad med
tydlig prioritet i vår varumärkesplattform.
På kvällen blir det sedvanligt
Turismmingel på Residenset.
Inbjudan kommer senare men boka
redan nu in dagen i din almanacka!

Årsmöte i Destination Åsnen ideell förening
Årsstämma i Destination Åsnen
ideell förening den 8 april.
Kallelse med dagordning kommer
att gå ut till alla medlemmar via mail
minst 2 veckor före årsmötet.
Årsstämman kommer att börja med
ett öppet möte som bl.a. innehåller
en inspirerande föreläsning av Jan
Evanson från RAMOA, Ramkvilla
Outdoor Activity, som alla intressenter i området har möjlighet att
anmäla sig till. Själva årsmötet är
öppet för medlemmar i föreningen.
Ev. motioner från medlemmar ska
vara föreningen tillhanda senast fyra
veckor före stämman. Du mailar till
info@destinationasnen.se senast den
den 11 mars.
Plats: Parken i Urshult
Tid: kl. 18.00
Inbjudan med program kommer
senare

Har du inte tecknat ditt medlemskap
i föreningen ännu så ta tillfället i akt
och gör det nu.
När du laddat ner anmälningsformuläret på din dator vill vi påminna om
att spara uppgifterna du fyllt i innan
du mailar det. Tänk på att medlemsskapet blir giltigt när avgiften är
betald och föreningen tillhanda.

Vi som gillar mesar!

Arkeologer i Åsnenområdet

Sätt fönstret på glänt och vakna
till mesarnas härliga kvitter.

På uppdrag av länsstyrelsen har
arkeologer inventerat delar av
västra Åsnenområdet.
Syftet har varit att skaffa sig en
bred bild av områdets historia fram
till idag. Detta ska ge en grund för
länsstyrelsens fortsatta informationsarbete inom Västra Åsnenområdet och ge förslag på kulturhistorisk information för den planerade
Nationalparken
Arkeologerna var spontant väldigt
positiva till området och alla människor de kommit i kontakt med!
Du kan nu läsa om resultatet på
Nationalpark Åsnens hemsida eller
klicka här!

Känner du igen
besökarna i trädgården och vet vem som
låter som en cykelpump eller som en
liten nysning?

Ny affärsmässa för hållbar mat i
Växjö den 17 mars.
Intresset för närproducerad och
hållbar mat har aldrig varit större.
Därför lanseras affärsmässan
MATB2B i Växjö den 17 mars –
en mötesplats för småskaliga producenter, restaurang och handel.
Läs hela inbjudan här

Klicka, läs, lyssna
och bli lite mer
naturkunskapad
här!

Välkommen som medlem!

Vår vision

Kontakta Destination Åsnen

Föreningen Destination Åsnen välkomnar både dig som driver företag, förening eller är privatpersonl.

”Åsnen är det självklara valet för
människor som söker hållbara,
berikande och unika Natur- &
KultUrupplevelser”

visitasnen.se
destinationasnen.se
info@destinationasnen.se
Tel 070 363 41 65, Karin Nilsson

Klicka här för att läsa mer!
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Gilla oss på facebook
Gilla Åsnen på Facebook och dela
i dina nätverk. Genom att gilla och
dela ger du både Åsnen och din egen
verksamhet mer uppmärksamhet.
Klicka på knappen här!

Destinationasnen.se under
arbete
Webbsidan destinationasnen.se ska
göras om och arbete pågår.
Sidan ska vara en samlingsplats för
information för er som verkar eller
bor i Åsnenområdet eller är samarbetspartner.
Våra besökare hänvisar vi alltid till
visitasnen.se

Välkommen att bli en del av vårens stora evenemang kring Åsnen!
Den 1-3 maj kommer årets upplaga av Vår Runt Åsnen att gå av stapeln och projektgruppen för aktiviteten vill välkomna Dig och din
verksamhet att delta!
Förra vårens arrangemang fick ett positivt gensvar från såväl besökare som
andra aktörer och kommer att arrangeras även i år. För dig med verksamhet
runt Åsnen är det en kanonchans att få visa upp din verksamhet och träffa nya
gäster/kunder!
Evenemanget utgår från en karta över Åsnenområdet och på evenemangets
Facebooksida kommer information om varje plats att finnas utskriven. Vår förhoppning är att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, samt att besökarna väljer
att delta i flera aktiviteter under helgen.
Vilka kan delta?
För att vara huvudaktör ska du eller din verksamhet vara aktiv eller stödjande
medlem i föreningen Destination Åsnen. Bli medlem nu om du inte redan är det!
Eventuella utställare hos en huvudaktör behöver inte vara medlemmar, men det
vill vi förstås uppmuntra. Det betyder att såväl stora som små aktörer kan delta.
Vad kostar det?

Följ Nationalparksarbetet i
Åsnen

Varje huvudaktör betalar en anslutningsavgift om 500 kr inkl moms. Avgiften
kommer uteslutande att användas till marknadsföringsmaterial.

På www.nationalparkasnen.se
kan du ta del av arbetet.

Anmälan och eventuella frågor:

Här finns all information
samlad och det finns även
möjlighet att lämna synpunkter på olika saker.

Kontakta Majja Almqvist på Osaby Säteri, adress info@osaby.se eller telefon
0730-921316.
Sista anmälningsdag är den 16 mars.
Läs mer på evenemangets facebooksida här!
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